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12.2.2016 www.siol.net Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: 3. Salon penečih vin
Vsebina: Leto začenjamo v velikem slogu - z mehurčki.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, SLOVENSKI FESTIVAL VIN

12.2.2016 www.times.si Stran/Termin: Družbeno omrežje

Naslov: 3. Salon penečih vin
Vsebina: Leto začenjamo v velikem slogu - z mehurčki.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

12.2.2016 www.facebook.com Stran/Termin: Družbeno omrežje

Naslov: Prihodnji petek Radostne prireditve sezono vinsko-...
Vsebina: Prihodnji petek Radostne prireditve sezono vinsko-kulinaričnih dogodkov odpirajo s Salonom 

penečih vin v Grand Hotel Union. Vstopnice za čudovito mehurčkanje so v predprodaji le še do 
ponedeljka (12 u20ac)! #salonpenecihvin #ljubljana

Avtor: Revija Dober tek

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

13.2.2016 Primorske novice Stran/Termin: 17 SLOVENIJA

Naslov: Začenjajo se vinske predstavitve
Vsebina: V prihodnjih tednih bo na Primorskem in v bližnjih krajih veliko vinskih prireditev

Avtor: DS

Rubrika, Oddaja: KULINARIČNI UTRIP Žanr: POROČILO Naklada: 21.000,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN

13.2.2016 www.primorske.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Začenjajo se vinske predstavitve
Vsebina: Po januarskem zatišju se je že v začetku tega meseca s festivaloma Refuscus Mundi v Izoli, ki 

je bil v petek posvečen refošku, in s prav tako petkovim gastronomskim festivalom Park Wine 
Stars v Novi Gorici, začela sezona vinskih prireditev. V prihodnjih tednih se bo tempo 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN

RadoSt
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12.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, SLOVENSKI FESTIVAL VIN

Okus po dobrem Recepti Novice Ocenili smo Portret Vino IzborTRENDIKULINARIKA

PETEK 12.02.2016, 12 :30

Oglasno sporočilo

3. Salon penečih vin
Leto začenjamo v velikem slogu z mehurčki.

Komentarji E-pošta

NATISNI PISAVA

0

skrij oglas

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve , analizo uporabe , oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnegaSpletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve , analizo uporabe , oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega
mesta soglašate s piškotki.mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov > >Več o možnih nastavitvah piškotkov > >
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3. Salon penečih vin

SPLETNI ČLANEK

www.siol.net



12.2.2016 www.siol.net Stran/Termin:

SLOVENIJA
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Po izjemno uspešnem 2. Salonu penečih vin v lanskem letu nadaljujemo salon kot odprtje sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov, ki bo v petek, 19. februarja
2016. V novo sezono vstopamo s sloganom : "Naj se začne v velikem slogu , naj se začne z mehurčki !" Tudi tokrat bomo na eni izmed najlepših lokacij v
Ljubljani – v Veliki dvorani Grand hotela Union, združili prek 30 izbranih (domačih in tujih ) peničarjev, prek 100 vrhunskih ( domačih in tujih) penečih vin ,
odlično kulinariko in številne ljubitelje penečih vin. Peneča vina bo pospremila kulinarika chefov Grand hotela Union , ki bodo posebej za to priložnost – za
spajanje s penečimi vini (proti plačilu) pripravili vrsto izbranih jedi. Med Salonom bo za sproščeno vzdušje poskrbela glasbena spremljava na odru Velike
dvorane. Po salonu bomo dogajanje preselili v Vinsko knjižnico Kavarne Union.

Tudi tokrat bomo ostali zvesti svojemu poslanstvu: širjenju in dvigovanju ravni kulture vina skozi izobraževanje oziroma vodene degustacije za obiskovalce.
Letošnji Salon penečih vin prinaša tudi novost v obliki Unionovega izbora penečih vin. Izbor se je porodil na željo Union hotelov d. d. po še večji promociji in
prodaji vin v njihovih hotelih in naši želji po še tesnejšem povezovanju med vinarji in (končnimi ) kupci.

Salon je degustacijsko-prodajne narave; obiskovalci lahko za ceno vstopnice degustirajo vsa peneča vina , steklenico svojega najljubšega pa lahko kupijo
tudi za domov.



12.2.2016 www.siol.net Stran/Termin:

SLOVENIJA
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Vstopnice
Cena : 12 evrov v predprodaji (do 15. 2. 2016 ), 15 evrov v redni prodaji, 10 evrov za študente.
Prodaja : www.eventim.si in prodajna mesta v sistemu Eventim Si ter v času dogodka na salonski recepciji.
Cena vključuje: degustacija vin je brezplačna, nadaljnje količine ( steklenica za konzumacijo ob kulinariki ali za domov) se zaračunajo po veljavnem
ceniku vinarja. Proti plačilu bo na voljo tudi izbrana kulinarika Grand hotela Union.



12.2.2016 www.siol.net Stran/Termin:

SLOVENIJA
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Ideja salona
Povezati pridelovalce , trgovce in distributerje domačih in tujih penečih vin , ki so prisotni na slovenskem tržišču, ter jih predstaviti na ekskluzivnem
dogodku skrbno izbrani ciljni javnosti. Tu imamo v mislih predvsem gostince, odgovorne v restavracijah in hotelih , poslovneže , novinarje, trgovce,
lastnike vinotek, sommelierje , predstavnike najrazličnejših medijev ter na koncu in nenazadnje ljubitelje penečih vin.



12.2.2016 www.siol.net Stran/Termin:

SLOVENIJA
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Več informacij o dogodku :
W : slovenskifestivalvin.si
FB : Radostne prireditve

Foto : Slovenski festival vin

Ključne besede: Salon penečih vin, vino , penina , šampanjec

NAJNOVEJŠE IZ KATEGORIJE :

3. Salon penečih vin

Zakaj je rdeče vino seksi ?

Težko bi bilo bolj preprosto: skutino pecivo iz ene
posode

UREDNIKOV IZBOR :

Restavracija Kaiser: spektakel s tatarskim
biftekom

Težko bi bilo bolj preprosto : skutino pecivo iz ene posode
Restavracija Kaiser: spektakel s tatarskim biftekom

NAJ BRANO:



12.2.2016 Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Leto začenjamo v velikem slogu - z mehurčki.
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3. Salon penečih vin

SPLETNI ČLANEK

www.times.si



12.2.2016 Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Slovenščina · Zasebnost · Pogoji uporabe ·
Piškotki · Oglaševanje · · Več

Facebook © 2016

Izbor oglasov

Revija Dober tek

Prihodnji petek Radostne prireditve sezono vinsko-kulinaričnih dogodkov
odpirajo s Salonom penečih vin v Grand Hotel Union. Vstopnice za
čudovito mehurčkanje so v predprodaji le še do ponedeljka (12 € )!
# salonpenecihvin # ljubljana

26 min · Ljubljana ·

RadoSt | Salon penečih vin
Po izjemno uspešnem 2. Salonu penečih vin v lanskem letu nadaljujemo s

salonom kot otvoritvijo sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov. V novo sezono
vstopamo s sloganom: » Naj se začne v velikem slogu, naj se začne z …

RADOST.SI

Deli z ostalimi

Piškotki nam pomagajo zagotavljati , ščititi in izboljševati storitve v Facebooku. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjaš s pravilnikom o piškotkih.

E-naslov ali telefon Geslo

Prijava

Pozabil sem svojegeslo.Najostanem prijavljen/a
Pridruži sePridruži se
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Prihodnji petek Radostne prireditve sezono vinsko-...

Revija Dober tek

SPLETNI ČLANEK

www.facebook.com



13.2.2016 Stran/Termin: 17

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULINARIČNI UTRIP Žanr:

Površina/Trajanje: 439,23 Naklada: 21.000,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN

V prihodnjih tednih bo na Primorskem in v bližnjih krajih veliko vinskih prireditev

Začenjajo se
vinske predstavitve
Po januarskem zatišju se je že v začetku tega meseca s
festivaloma Refuscus Mundi v Izoli, ki je bil v petek posvečen
refošku, in s prav tako petkovim gastronomskim festivalom Park
Wine Starš v Novi Gorici, začela sezona vinskih prireditev. V
prihodnjih tednih se bo tempo stopnjeval, v marcu in aprilu pa
so na vrsti najpomembnejši mednarodni in tudi nekaj
izstopajočih domačih dogodkov.

Med večjimi slovenskimi vinskimi
predstavitvami bo prihodnji petek,
19. februarja, v veliki dvorani Grand
hotela Union v Ljubljani Salon
penečih vin. Organizator je družba
RadoSt, ki sicer pripravlja več vinskih
prireditev v prestolnici, vključno s

Slovenskim festivalom vin. Na tretjem
salonu penin se bo med 16. in 22. uro
predstavila dolga vrsta domačih
pridelovalcev, tako tisti, ki so
specializirani za penine, kot veliko
takšnih, ki jih v kleti pridelujejo za
dopolnitev siceršnjemu vinskemu
programu. V Ljubljani bo tudi kar
nekaj Primorcev, za dopolnitev
slovenske ponudbe pa bo za vzorec
še nekaj šampanjcev in proseccov.

V Maribor po sadike
stare trte z Lenta

V petek, 26. februarja, bo ob 11. uri
na mariborskem Lentu pri Hiši stare
trte rez najstarejše trte na svetu.
Prireditev je svojevrsten šov, veliko
ljudi pa se poteguje za rozge, iz
katerih poskušajo vzgojiti svojo
potomko mariborske modre kavčine.

V nedeljo in ponedeljek, 13. in 14.

marca, bo v dvoranah portoroškega
hotela Slovenija že 18. festival
Malvazija, žlahtni okus Mediterana,
za katerega se razstavljalci lahko
prijavijo še do ponedeljka. Gre za
tradicionalno in dobro obiskano
prireditev, na kateri se s svojimi
malvazijami predstavljajo vinarji iz
vse Primorske, ob njih pa zadnja leta
tudi vse več njihovih kolegov iz
hrvaške Istre. V istih dneh, med 13. in
15. marcem, bo v Celovcu sejem
Intervino, na katerem sodeluje tudi
nekaj primorskih vinarjev, v
nemškem Diisseldorfu pa največja
svetovna vinska prireditev, Promein,
kjer pa je okušanje vin iz približno
5000 kleti namenjeno predvsem
strokovni publiki.

Teranum v Sesljanu
V dveh restavracijah novega

turističnega Portopiccolo pri Sesljanu
v petek, 18. marca, Društvo
vinogradnikov s Krasa pripravlja
tradicionalno predstavitev teranov
Teranum. V restavraciji Bris bo ob

15. 30 posvet o zgodovini in kraški
brezmejnosti terana, degustacija vin
več kot 20 vinarjev z obeh strani meje
pa bo potekala med 17. 30 in 22. uro.

Jubilejni festival v Šempasu
April se bo začel z jubilejno, deseto

prireditvijo Festival vin v Šempasu, ki
bo 3. In 4. aprila v tamkajšnjem
Kulturnem domu. Na festivalu se

vinarji predstavljajo z vini iz
domačih, udomačenih in avtohtonih
sort, zadnja leta vino dopolnjuje
oljčno olje. Zatem sledijo vinska
romanja v Italijo, bližnjo deželo
Veneto. V Villi Favorita pri Vicenzi bo
med 9. In 11. aprilom degustacija
združenja VinNatur, v katerem so

vinarji iz vse Evrope, nekaj je tudi
Primorcev. Že dan prej se bo začela
degustacija podobnega združenja
ViniVeri na sejmišču v Cereii, kraju
južno od Verone. Tudi tam bo peščica
slovenskih vinarjev s Tržaškega krasa
in iz Vipavske doline. Med 10. in 13.

aprilom pa bo v Veroni jubilejni, že
50. Sejem Vinitaly, velikanska
prireditev, na kateri prav tako
sodeluje nekaj slovenskih vinarjev.
Sejem že vrsto let spremlja tudi
oljkarska prireditev SOL&Agrifood.

April bo sklenil prav tako
tradicionalni, letos peti Festival
oranžnih vin, na katerem se bodo v
dveh palačah v Izoli predstavili
pridelovalci belih macerirariih vin iz
številnih držav. DS
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Začenjajo se vinske predstavitve

DS

POROČILO

Primorske novice



13.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN

2016 02 13 ZAČENJAJO SE VINSKE PREDSTAVITVE/ / /

Začenjajo se vinske predstavitve
sobota , 13. februar 2016, 17 :30

Po januarskem zatišju se je že v začetku tega meseca s festivaloma Refuscus Mundi v Izoli , ki je bil v petek
posvečen refošku, in s prav tako petkovim gastronomskim festivalom Park Wine Stars v Novi Gorici , začela
sezona vinskih prireditev. V prihodnjih tednih se bo tempo stopnjeval, v marcu in aprilu pa so na vrsti
najpomembnejši mednarodni in tudi nekaj izstopajočih domačih dogodkov.

Med večjimi slovenskimi vinskimi predstavitvami bo prihodnji petek, 19. februarja , v veliki dvorani Grand hotela Union v

Ljubljani Salon penečih vin. Organizator je družba RadoSt, ki sicer pripravlja več vinskih prireditev v prestolnici , vključno s

Slovenskim festivalom vin. Na tretjem salonu penin se bo med 16. in 22. uro predstavila dolga vrsta domačih
pridelovalcev , tako tisti , ki so specializirani za penine, kot veliko takšnih , ki jih v kleti pridelujejo za dopolnitev siceršnjemu

vinskemu programu. V Ljubljani bo tudi kar nekaj Primorcev, za dopolnitev slovenske ponudbe pa bo za vzorec še nekaj
šampanjcev in proseccov.

V Maribor po sadike stare trte z Lenta
V petek, 26. februarja , bo ob 11. uri na mariborskem Lentu pri Hiši stare trte rez najstarejše trte na svetu. Prireditev je

svojevrsten šov , veliko ljudi pa se poteguje za rozge, iz katerih poskušajo vzgojiti svojo potomko mariborske modre
kavčine.

V nedeljo in ponedeljek, 13. in 14. marca, bo v dvoranah portoroškega hotela Slovenija že 18. festival Malvazija, žlahtni
okus Mediterana, za katerega se razstavljalci lahko prijavijo še do ponedeljka. Gre za tradicionalno in dobro obiskano
prireditev, na kateri se s svojimi malvazijami predstavljajo vinarji iz vse Primorske, ob njih pa zadnja leta tudi vse več

njihovih kolegov iz hrvaške Istre. V istih dneh , med 13. in 15. marcem, bo v Celovcu sejem Intervino , na katerem
sodeluje tudi nekaj primorskih vinarjev, v nemškem Düsseldorfu pa največja svetovna vinska prireditev, Prowein, kjer pa

je okušanje vin iz približno 5000 kleti namenjeno predvsem strokovni publiki.

Teranum v Sesljanu
V dveh restavracijah novega turističnega Portopiccolo pri Sesljanu v petek, 18. marca, Društvo vinogradnikov s Krasa
pripravlja tradicionalno predstavitev teranov Teranum. V restavraciji Bris bo ob 15.30 posvet o zgodovini in kraški
brezmejnosti terana, degustacija vin več kot 20 vinarjev z obeh strani meje pa bo potekala med 17.30 in 22. uro.

Jubilejni festival v Šempasu
April se bo začel z jubilejno, deseto prireditvijo Festival vin v Šempasu , ki bo 3. In 4. aprila v tamkajšnjem Kulturnem
domu. Na festivalu se vinarji predstavljajo z vini iz domačih, udomačenih in avtohtonih sort, zadnja leta vino dopolnjuje
oljčno olje. Zatem sledijo vinska romanja v Italijo, bližnjo deželo Veneto. V Villi Favorita pri Vicenzi bo med 9. In 11.
aprilom degustacija združenja VinNatur , v katerem so vinarji iz vse Evrope, nekaj je tudi Primorcev. Že dan prej se bo

začela degustacija podobnega združenja ViniVeri na sejmišču v Cereii, kraju južno od Verone. Tudi tam bo peščica
slovenskih vinarjev s Tržaškega krasa in iz Vipavske doline. Med 10. in 13. aprilom pa bo v Veroni jubilejni, že 50. Sejem

Vinitaly , velikanska prireditev , na kateri prav tako sodeluje nekaj slovenskih vinarjev. Sejem že vrsto let spremlja tudi
oljkarska prireditev SOL&Agrifood.

April bo sklenil prav tako tradicionalni, letos peti Festival oranžnih vin, na katerem se bodo v dveh palačah v Izoli

Festival Refuscus Mundi v Izoli
Foto: Jaka Jeraša

w Mnenja

h Zadnje objavljeno:

5 Začenjajo se vinske predstavitve

5 Stara glasba , nova pesem

5 Preskočiti prenovljene Hopse

5 Sanremo v barvah mavrice

5 Istrski derbi za drugo mesto

5 Priložnost za novo življenje
5 David Verlič z Noro slavil na Proznem

mnogoboju v Solkanu

5 Obisk bo izkoristil za nabiranje

podatkov

5 Umrl je slovenski glasbenik Tomaž

Lorenz

5 Debela griža bo muzej na prostem in

državni spomenik

Marica Uršič Zupan

Skupaj za skupno

Veronika Hrvatič

Tragedija kot
senzacija

Dragica Korade

Sovražni govor

Leon Klemše

Slovencem ne dišijo
čisti računi

Prikaži vse »

Naslovnica UNoviceMnenja Plus Zanimivo

10

Začenjajo se vinske predstavitve

SPLETNI ČLANEK

www.primorske.si
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predstavili pridelovalci belih maceriranih vin iz številnih držav. DS

Povej naprej :

v Komentarji

Za komentiranje je potrebna privolitev v uporabo piškotkov za socialna omrežja :

NA SPLETU

S črnim pršilom
popisal fasado šole

NA SPLETU

Deček aktiviral
eksplozijo
avtomobila,
polnega talcev

NA SPLETU

Z iztrebki nad
evropski projekt za
Rome

NA SPLETU

Slovenski
raziskovalci
prehiteli vse druge
na svetu

NA SPLETU

Recept za dolgo
življenje je zmerno
delo in domača
hrana

Omogoči piškotke socialnih omrežij

Vaša uporabniška izkušnja na naši strani bo s strinjanjem z namestitvijo piškotkov neprimerno
boljša Podrobnosti...

Dovoli piškotke
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